
Najlepšie pozície
posledných 6 mesiacov,
výkonnosti po dobu vlastníctva
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EUR 94,55
Investičná spoločnost'
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Mena fondu EUR
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Vstupný poplatok 5%
Poplatok za správu do 2 % ročne

(+ odmena za
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Povoleníe k predaju AT/DE/SK
INFO linka +43 1 515 66-0
E-mail
informacie@c-quadrat.com
Internet
www.c-quadrat.com, www.arts.co.at

Aktívna správa majetku fondu fondov
Schématické znázornenie historického podielu tried aktív
(30.04.2005 - 30.04.2010)
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Peňažný trh

Peňažný trh 20,66%

Akcie 79,34%výk.

Aberdeen Global - Asian Smaller Compani. 33,69%
december - máj World - Small Caps

Aberdeen Global - Emerging Markets Smal. 30,40%
december - máj World - Small Caps

Comgest Growth India (USD) Acc 22,60%
december - máj India

Vontobel Emerging Markets Equity B (USD. 22,58%
december - máj Emerging Markets

UI Lux UniSector HighTech A (EUR) Dis 19,11%
december - máj Information Technology

Táto marketingová správa slúži výhradne pre informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov, ani ju
nemožno pokladať za výzvu k uzavretiu zmluvy o službe cenných papierov alebo vedľajších služieb spojených s cennými papiermi. Tento dokument nemôže
nahradiť poradenstvo Vášho investičného poradcu.
Prechod na ARTS trend kopírujúci systém prebehol 27.03.2003. C-QUADRAT Global Universal Funds bol 01.01.2006 premenovaný na C-QUADRAT ARTS Global-
AMI. Tento portrét fondu slúži výhradne pre informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju podielov fondov. Jediný
podklad pre nákup podielov sú predajné podklady k tomuto fondu (aktuálny predajný prospekt, výročná správa o činnosti - v prípade, že je táto staršia ako 8
mesiacov - aktuálna polročná správa). Predajné podklady k tomuto fondu sú zadarmo k dispozícii v investičnej spoločnosti AmpegaGerling Investment GmbH,
Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, Nemecko, v sídle reprezentanta na Slovensku, Across Wealth Management a.s., Apollo Business Center, Mlynské Nivy
45, 821 09 Bratislava ako aj v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Viedeň, Rakúsko a na www.c-quadrat.com.
* Zdroj pre výpočty: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Výsledky z minulosti neumožňujú vyvodit' závery pre budúci vývoj investičného fondu. Každá
kapitálová investícia je spojená s rizikom. Aktuálna hodnota investície môže stúpat', ale aj klesat'. Návratnost' pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená.
Vstupné a výstupné poplatky nie sú zahrnuté vo výpočte výkonnosti. Omyly a tlačové chyby vyhradené. Všetky uvedené údaje sú bez záruky.
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Vývoj hodnoty 5 rokov: +10,03% ročne*
(k 10.06.2010)

Global
Investičná politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa zakladá na prístupe tzv.
celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchod-
ný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management.
Cieľom je dosiahnuť kladnú výkonnosť vo všetkých fázach trhu. Majetok fondu môže byť komplet-
ne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová
kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok  investovaný z veľkej časti do
investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. 
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu,
portfólio je neustále prispôsobované k aktuálnému vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný
systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe
alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.

Popis fondu

C-QUADRAT ARTS
Total Return Global - AMI

Rozloženie aktív
k 30.04.2010

Sl
ov

en
či

na

Lipper Rating (5=highest)

Ratings: Stav apríl 2010

M
ar

ke
tin

go
vá

 s
pr

áv
a


